
Župnijski dom: Radvanjska 19; tel.: 02/320 24 66 ali 051 328 924 

Spletna stran: www.svetoresnjetelo.si 

Odgovorni urednik: mag. F. Bertolini, župnik 

Prag večnosti so prestopili: 
 Jožica Antonič (100) Radvanjska 113 (Dalmatinska 29); 

Angela Dobaj (73) Kardeljeva 51; Slavko Fratnik (77) Ul. 

Mileve Zakrajškove 5. 

V soboto, 10. junija, nas bo enodnevna 

romarska pot popeljala v Ljubljano. Ogledali 

si bomo središče mesta, ki je v zadnjih desetih 

letih doživelo precejšnje spremembe in preno-

vo. Obiskali bomo stolnico, tromostovje, 

uršulinsko cerkev Sv. Trojice, ter se sprehajali 

ob Ljubljanici. Pred povratkom na Štajersko 

se bomo podali tudi na Kurešček. Odhod bo 

ob 7h, prihod pa okoli 20h. Znesek kosila in 

avtobusnega prevoza v skupni višini 20 € bos-

te poravnali ob prijavi v zakristiji. 

 V krščansko občestvo so bili sprejeti: 
 Lan Kraut, Ruška c. 57; Teja Roškar, Engelsova 52; Timo-
tej Rutar, Frankolovska 15.  

JUNIJSKO ROMANJE 

 
                   

Marijin mesec  ( Maj 2017 ) 

Letos praznujemo tristoletnico kronanja podobe svetogorske Matere 

Božje, ki že več kot štiristo petdeset let kraljuje na Skalnici in 

kliče Slovence, naj na vseh ravneh življenja zaupajo v Njeno 

priprošnjo ter molijo in delajo za edinost tako med kristjani 

kot tudi v narodu. S Čudežem na Skalnici želi avtori-

ca Kristina Tičar približati nastanek primorske božje poti na 

Sveto goro in nas povabiti k iskrenemu češčenju Marije, da bi 

Njenemu varstvu vedno znova izročali sebe in svoje bližnje.  

Takšen kakor sveti raj 

je Marijin mesec maj; 

bele cvetke v njem dehtijo,  

rajske ptice žvrgolijo. 
 

Lepe bele šmarnice,  

dar narave stvarnice; 

drobne čipkaste solzice, 

božje Mame tolažnice. 
 

Cvetne šopke na oltar 

prinesimo ji za dar; 

da ne bo nič več jokala,  

da se z nami bo igrala. 
 

Pa bo Zemlja kakor raj, 

šmarnično dehteč bo maj; 

v rosnih jutrih posrebreni, 

od Boga blagoslovljeni.(BG) Šmarnično branje za otroke 

Šmarnično branje za odrasle 

Šmarnice za odrasle z naslo-

vom Naredi me za orodje svo-

jega miru so nastale v Assisiju, 

napisal pa jih je slovenski  

minorit p. Janez Šamperl. 

Sveti Frančišek, njegovo delo za mir in spra-

vo, ter Slovenija, ki trpi pod težo razdeljeno-

sti, sta dve zgodbi iste zgodovine. Avtor ju 

je povezal ter vanju vtkal svoje osebne spo-

mine z močno spodbudo k uresničevanju 

dela za mir sredi našega vsakdanjega okolja. 

Razmišljanja v poslušalcih vzbujajo željo po 

osebnem odgovoru in dejavnem vključeva-

nju v življenje znotraj Cerkve in družbe.  

http://www.svetoresnjetelo.si


Ljubezen do Boga ni v nasprotju z ljubeznijo do ljudi. Ni se mi treba 

odločiti, ali ljubim Boga ali ljudi, saj ljubim Boga le tedaj, ko ljubim 

tudi ljudi. 

Ko res ljubim nekega človeka, izkusim v globini te ljubezni tudi ljube-

zen do Boga, ki zmore edini in za vedno izpolniti moje najgloblje hre-

penenje po ljubezni. 
(Primerjaj: Anselm Grun, Mala knjiga o ljubezni) 

ZAKONSKI JUBILANTI—30. aprila 

V NEDELJO, 14. MAJA OB 16h, BO V SOSEDNJI ŽUPNIJI 

DON  BOSKA, SLAVILNA MOLITEV ZA DRUŽINE. 

V NEDELJO, 21. MAJA, OB 16h ,TUDI PRI DON BOSKU, 

TURNIR MALEGA NOGOMETA IN DRUGIH ŠPORTOV ZA 

STARŠE VEROUČENCEV.  

V NEDELJO, 21. MAJA PO VEČERNI SVETI MAŠI, BO V 

UČILNICI SEJA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA. 

V soboto, 6. maja, je škof Marijan Turnšek podelil zakrament svete birme  

Andreji Bednički, Tamari Bosilj, Aneju Bradač-Vrancu, Marini 

Drakšić, Aljažu Kodriču, Matjažu Jančiču in Maji Plateis. 

PRVO  SVETO  OBHAJILO—11. junija ob 10:00  

Tomaž Jančič, Rok Černetič, Klara Vinovrški, 

Sofija Boroja, Lana Dudek in Ana Munda, ki 

so se na obred prejema Jezusa v svoja srca prip-

ravljali od prvega razreda, bodo pri sveti maši 

prvič prejeli sveto Rešnje telo, torej najveličast-

nejšo skrivnost krščanske vere. 

SVETA  BIRMA—6. maja, v cerkvi sv. Jožefa 

Mladi, vi ste nosilci upanja,  
ustvarjalci prihodnosti, ker v sebi nosite tri želje: 

željo po lepem,  po dobrem in  po resnici! 
Ste iskalci lepote, preroki dobrote in žejni resnice. 

Vaš ideal mora ustvariti ta svet dobrote, lepote in resnice, saj ste 
tega tudi zmožni! Pogumno pojdite naprej! 

                            Papež  Frančišek   


